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oblikovalsko formona drugi strani pa za slovenske spletne medije 
elementov, ki tako radi odvrnejo obiskovalca. Ostale so crke in ostali so oglasi. 
Seveda spletna stran vkljucuje tudi vse 
in urednistvom ter nadaljnjega razsirjanja Mladininih vsebin po druzabnih omrezjih 

nov pristop uredništva k vsebini,agencij Studio Botas. Na eni strani prinasa 
 je nastala v sodelovanju z eno najboljsih  oblikovalskih

 scisceno vseh

www.mladina.siSplet stran 

SPLETNA STRAN
WWW.MLADINA.SI

napredne oblike komuniciranja med bralci 

in medmrezju.
Mladina tako prva v Sloveniji sledi minimalisticnemu trendu, ki so ga na svojih spletnih 
straneh ze osvojili vodilni evropski mediji: Die Zeit, Der Spiegel. Prav njihova izkusnja, 
ki se je izkazala tudi za velik uspeh pri spletnih obiskovalcih, je bila tista, ki smo ji pri 
prenovi skusali cim bolj slediti. 

Vsak dan sveze novice (politika, ekonomija, svet, druzba, mnenja, kultura) in zanimive 
rubrike na spletni strani www.mladina.si in podstraneh:

Konzum, Mladinino omizje ze tradicionalno ocenjuje slovenske gostilne, vcasih pa se 
odpravi tudi onstran meje. Na tej podstrani so zbrane kriticne ocene novih, pa tudi starih 
gostiln. Vkljucuje iskalnik po regijah, ocenah Mladininega omizja, tipu in abecednem 
vrstnem redu.

Proglas, revija Mladina ze od leta 1997 na prvi notranji strani objavlja druzbeno 
angazirane oglase, s katerimi zeli opozoriti na probleme sodobne druzbe, cloveka in 
okolja, zgoca vprasanja sedanjosti in prihodnosti, ob katerih ne bi smeli ostati ravnodusni 
(rasizem, medgeneracijska solidarnost, stiske otrok, soncenje …).

Trgovina, kjer lahko opravite nakup Mladininih priljubljenih majic, knjig, stripovskih 
uspešnic, DVD-jev ...

Kolumne, zbrani prispevki Mladininih kolumnistov: Grege Repovza, Vlada Miheljaka, N`toka, 
Bernarda Nezmaha, Janka Lorencija, dr. Bogomirja Kovaca, Jozeta Vogrinca, Jurija 
Gustincica, Heni Erceg, Maje Novak, Marcela Stefancica, jr.

Intervju, intervjuji z domacimi in tujimi uglednimi osebnostmi. 

Diareja, kronoloski pregled vseh legendarnih Diarej in ustvarjanje Diareje v rubriki Naredi 
sam Diareja.

Izjave tedna, izbor tedenskih izjav z vedno odlicno ilustracijo Mladininega ilustratorja.

Rolanje, direkcija Rolanja po sceni ostaja anonimna zdruzba, katere clani vsak teden 
nakujejo nova rolanja, ki pogosto niso dalec od resnice.

Pesmica, vse pesmice Lovra Matica na kupu.

Ilustracija , Mladinin ilustrator Tomaz Lavric je vsestranski avtor. Ceprav je znan predvsem 
po svojih Diarejah, ilustrira se naslovnice Mladine, clanke, rise ilustracije za Izjave in 
Rolanje po sceni, je pa tudi pesnik ...

Mladinamit, edini pravi slovenski razumniski tabloid, ustanovil Roley Brimann leta 1995.

Foto, na podstrani Foto so v fotogalerijah zbrane fotografije, ki so zaznamovale teden 
– v politiki in kulturi. Posebna galerija »Mladina po svetu« pa je namenjena Mladininim 
bralcem, ki na svojih potovanjih berejo Mladino.

Naslovnice, zbrane legendarne naslovnice Mladin.

Pisma bralcev, pisma kriticnih bralcev. 
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Cenik in ponudba oglasnih mest na Mladinini SPLETNI STRANI
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Oglasi so lahko v formatih: fotografija/slika - (.jpg, .gif, .png), tekst (preprosto golo 
besedilo), “tretja stranka” - third party (javascript ali druga programska koda/skripta), 
HTML ali flash (.swf). Slednjega ne priporocamo, saj format flash na mobilnih platformah 
(telefon in tablice) ni podprt, zato je doseg takega oglasa ustrezno manjsi. Tehnicna 
navodila za pripravo oglasov v Flash tehnologiji so sicer naslednja: Animacijo je potrebno 
izvoziti v razlicici Flash 6 (.swf). Poleg Flash razlicice je zazelena tudi nadomestna razlicica 
oglasa (GIF oz. JPEG). Flash oglasi potrebujejo ukaz getURL v action scriptu, ki mora biti 
dodan na neviden gumb: on (release) {getURL(_root.clickTAG, “_blank”);}
Velikost oglasa do najvec 1 MB.

Kontakti za narocanje

Ines Markovcic, ines.markovcic@mladina.si, +386 (0)1 2306 533

Viktorija Fabjan Kovac, viktorija.kovac@mladina.si, +386 (0)1 2306 518

Po predhodni uskladitvi:
Zakup posebnih kreativ: 1.500 EUR (7 dni)
Zakup oglasnih sporocil: 1.800 EUR (7 dni)
Moznosti hkratnih paketnih zakupov.

OGLASNI PROSTOR SPLETNE MLADINE 

Oglasno mesto Dimenzija v tockah Cena za 1.000 prikazov  v €

A 728x90 9

B 300x250 11

C 728x90  9

8D 160x600

MODEL TERMINSKI ZAKUP

Dimenzija v tockah Dan zakupa v € Teden v € Mesec v €

728x90 

300x250

728x90  

160x600

170 

210

170

150

880

1.070

880

750

2.600

3.200

2.600

2.220

Oglasno mesto

A 

B 

C 

D 

OGLASNI PROSTOR SPLETNE MLADINE – 

– MODEL CPM
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SPLOŠNI IN TEHNICNI POGOJI
1. Cene.
Cene ne vsebujejo DDV in veljajo za objavo pravocasno oddanega oglasa, pripravljenega za objavo. Podlaga za 
izstavitev racuna je cenik oglasnega prostora, veljaven na dan objave narocnikovega oglasa v tiskanih medijih 
zaloznika. Zaloznik bo narocnika sproti obvescal o spremembah cenika najmanj 14 dni pred uveljavitvijo 
sprememb.

2. Podlaga za objavo oglasa je pogodba z ustrezno specifikacijo ali narocilo. 
Pogodba z ustrezno specifikacijo ali narocilo mora biti v pisni ali elektronski obliki. Narocnik mora ob narocilu 
navesti tudi vse elemente, ki jih zahteva zakonodaja.

3. Odpoved narocila.
Odpoved narocila je za spletno Mladino mogoca najmanj 7 dni pred predvideno objavo. Za poznejse odpovedi 
zaracunavamo 50 % polne cene oglasa.

4. Placilni rok.
Placilni rok je praviloma 15 dni, zaloznik pa si pridrzuje pravico zahtevati po svoji presoji predplacilo ali 
zavarovanje placila.

5. Narocnik v celoti odgovarja za vsebino oglasa.
Narocnik v celoti odgovarja za resnicnost in tocnost navedb, avtorske pravice, upostevanje veljavne 
zakonodaje in oglasevalskega kodeksa. Narocnik mora pri narocilu in izdelavi oglasov upostevati tehnoloske 
znacilnosti medija. Medij si pridrzuje pravico, da oglasov, ki se vsebinsko ne skladajo z uredniskimi naceli
revije, ne objavi. 

6. Oglas mora biti v pravilnem slovenskem jeziku.
Izjemoma je lahko manjsi del oglasa tudi v tujem jeziku, ce ima to poseben pomen. Oglas mora vsebovati ime in 
naslov narocnika.

7. Besedilni oglasi.
Besedilni oglasi in vse tiste oglase, ki jih je na prvi pogled tezko lociti od clankov, bo zaloznik opremil tako, da 
bo jasno razvidno, da gre za oglasevalsko vsebino.

8. Oglasi z narocilnicami.
Oglase z narocilnicami bo zaloznik postavil po svoji presoji in na nacin, na katerega ne bo posegal v

9. Reklamacijski rok.
Reklamacijski rok je 8 dni po objavi. Reklamacija pri ponavljajocih se objavah se uposteva le, ce narocnik 
na napako opozori takoj po prvi objavi. Za napake, ki so posledica slabe predloge ali prepozno sporocenih 
popravkov, je odgovoren narocnik. Za oglase, pri katerih je bilo gradivo oddano po izteku roka za oddajo 
gradiva, reklamacij ne upostevamo.

10.
Narocnik mora pri narocilu in izdelavi oglasov upostevati tehnoloske znacilnosti spletne strani.

Tehnološke znacilnosti

integriteto vsebine spletne strani.

11. Mediji prenosa
Oglase sprejemamo po elektronski posti oglasi@mladina.si in/ali na ftp streznik: ftp://ftp.mladina.si.  

12. Tehnicni pogoji za izdelavo spletnih bannerjev
Oglasi so lahko v formatih: fotografija/slika - (.jpg, .gif, .png), tekst (preprosto golo besedilo), “tretja 
stranka” - third party (javascript ali druga programska koda/skripta), HTML ali flash (.swf). Slednjega ne 
priporocamo, saj format flash na mobilnih platformah (telefon in tablice) ni podprt, zato je doseg takega 
oglasa ustrezno manjsi. Tehnicna navodila za pripravo oglasov v Flash tehnologiji so sicer naslednja: Animacijo 
je potrebno izvoziti v razlicici Flash 6 (.swf). Poleg Flash razlicice je zazelena tudi nadomestna razlicica oglasa 
(GIF oz. JPEG). Flash oglasi potrebujejo ukaz getURL v action scriptu, ki mora biti dodan na neviden gumb: 
on (release) {getURL(_root.clickTAG, “_blank”);}

Cene veljajo od 01. 01. 2018.


